
1. Bilang OFW sa KSA, ano ang kailangan kong identification document o ID 

Card? 

 

Kailangan ko bang dalhin ito palagi? Pasaporte sa unang tatlong buwan at 

Iqama naman pagkatapos ng tatlong buwan. 

 

2. Gaano katagal bago ko makuha ang aking work permit o residence visa? 

 

Ang work permit/residence visa ay ipinag-isa lamang dito sa Saudi Arabia 

na kung tawagin ay Iqama. Ang pagkuha nito ay depende sa tagal ng 

proseso sa Jawazat pero hindi dapat lumagpas ito ng tatlong buwan mula 

sa iyong pagdating sa Saudi Arabia. 

 

3. Ano ang mga kagawiang labag sa kultura o kaugalian ng mga KSA? 

 

“Shari’ah Law” ang sinusunod na batas sa Saudi Arabia na may halong 

tradisyon ng kanilang kultura at konserbatibong kaugalian. Ang mga babae 

ay hindi dapat sabayan sa paglakad ng mga kalalakihan at hindi maaaring 

magsama ang hindi kasal. Sa pananamit, mahigpit nilang ipanatutupad sa 

kababaihan ang pagsuot ng “abaya” upang matakpan ang maseselang 

bahagi at hubog ng katawan. Sa mga kalalakihan naman, ang pantalon ay 

hindi iikli hanggang tuhod at hindi rin pwedeng nakasando sa pantaas. 

Pinagbabawal din ang malakas na pagpapatugtog ng musika o ano mang 

bagay na nakaka istorbo sa iba, at pag inom ng alak. 

 

4. Anong mga gawain ang itinuturing na magandang asal sa KSA? 

 

Ang magandang asal na gawain sa Saudi Arabia ay ang pagbati ng 

“Assalamu Alikum” sa kausap o sa pagpasok sa ano mang lugar na may 

kailangan kang kausapin. 

 

 



5. Ano ang dapat kong malaman tungkol sa karaniwang pagkain o mga 

kagawian sa pagkain dito sa KSA? 

 

Ang pangkaraniwang pagkain ng mga Arabong Saudi ay Halal at 

Mediterranean Dishes na hindi nagkakalayo sa mga pagkain sa ibang 

arabong lugar at kalapit-bansa nito sa Europa. Mamantika at “spicy” ang 

kanilang pagkain at kalimitang tinapay ang kanilang “staple food”. 

Mahigpit na ipinagbabawal dito ang pagkain ng baboy. 

 

6. Maaari ba akong mag open ng bank account? Paano? 

 

Ang unang kailangan ay ang orihinal na Iqama at Pasaporte. May ibang 

banko naman na kahit Iqama lang ay pwede na basta ito ay hindi pa 

expired. 

 

7. Paano ako bibili o mag-aaply para sa simcard o linya ng cellphone? 

 

Mabibili ang load sa pangunahing tindahan o “bakala” kung tawagin. 

Maaari ring makabili sa mga “Supermarket” at sa mismong ibat-ibang 

tindahan na nagbebenta ng cellphone. 

 

8. Paano ang karaniwang paraan ng transportasyon sa KSA? Paano ito 

gamitin? 

 

Ang mga pampublikong transportasyon tulad ng Taxi o “Limousine” kung 

tawagin ng mga Arabo ang nirerekomendang pinaka-mainam gamiting 

transportasyon sa KSA. Mga bus naman ang sinasakyan para sa 

malalayong biyahe. 

 

 



9. Saan madalas nagkikita-kita ang mga Pilipino? Paano pumunta doon? 

 

Sa Jeddah, ang pangkaraniwang pinaguumpukan ng mga Pilipino ay sa 

lugar kung tawagin ay “Balad” at paminsan rin sa “Sarawat” na kung saan 

maraming mamimiling Pilipino sa kanilang “grocery” at “electronics”.  Sa 

Al Khobar naman sa “Rahmania Mall” o sa “Alyssa Souk” ang palaging 

pinupuntahan ng mga Pilipino para mag-shopping dahil mura ang bilihin 

dito kumpara sa malalaking malls.  Kung grocery naman sa Kadiwa at Al 

Rammah Grocery Store. 

 

10. Gusto kong maging maayos at kapaki-pakinabang ang aking 

paghahanapbuhay bilang OFW dito sa KSA, ano ang aking dapat 

pakatandaan tungkol sa aking employer o kumpanya? 

 

Dapat ay marunong kang makisama sa iyong amo at iwasan ang 

reklamong walang batayan ukol sa iyong trabaho. Sumunod sa batas 

tungkol sa trabaho at respetuhin ang kultura ng iyong amo. Maari sa 

paningin mo hindi tama ngunit sa kanilang paningin ito’y hindi dapat 

suwayin. 

 

11. Ano ang gagawin ko kung ako ay papipirmahin ng aking employer ng 

kontrata na nakasulat sa wikang hindi ko maintindihan o ang mga 

nilalaman nito ay kaiba sa kontratang inaprubahan ng POEA? 

 

Maaari kayong tumanggi dahil ang kontrata ay isang pagkakaunawaan ng 

employer at manggagawa at hindi maaaring isang panig lang ang 

sumasangayon. Ang kontratang naiproseso sa POEA ay “authentic 

contract” na dapat ipatupad dahil yun ang legal na naiproseso. 

 

 



12. Paano ko makokontak ang Philippine Embassy/Consulate o Philippine 

Overseas Labor Office (POLO)? 

 

POLO Al Khobar 

P.O. Box 79306, Al Khobar 31952, KSA 

Telephone :    (9963) 894-1846 / 894-2890 

Fax No.  :    (9963) 899-5714 

Hotline No. :    (9665) 01269742 

Mobile No. :    (966) 5586-05765 

E-mail  :    polo_ero2005@yahoo.com 

 

POLO-CRO/Unaizah 

P.O. Box 94017 Riyadh 11693, KSA 

Telefax No. :    (9661) 480-6593 

Mobile No. :    (966) 5053-97628 

E-mail  :    polo_cro@yahoo.com 

 

POLO-Jeddah 

Umm Al Qurah St., Al Rehab District 3, P.O. Box 16254, Jeddah 21464 

Telephone :    (9662) 619-5223 / 676-3966 

Fax No.  :    (9662) 619-5223 / 667-0934 

Hotline No. :    (966) 5619-56142 

Mobile No. :    (966) 5460-88934 

E-mail  :    polo_jeddah@yahoo.com 

 

POLO-Riyadh 

P.O. Box 94017 Riyadh 11693 

Telephone :    (9961) 483-2201 to 05 

Fax No.  :    (9961) 483-2204/483-2196 

Hotline No. :    (966) 5676-74483 / 5676-73454 

Mobile No. :    (966) 5673-46782 

E-mail  :    poloriyadh2010@yahoo.com 



13. Anong emergency number sa KSA ang maaari kong tawagan kung 

sakaling kailangan ko ang tulong ng pulis, doctor/ambulansya, bumbero, 

etc.? 

 

Maaari kang tumawag sa Police Emergency Number 999 para sa mga 

emergency cases. 

 

 

--- 


